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M e n s a g e M  d o  P r e s i d e n t e  d a  a B P o l

Depois de 4 anos, estou deixando a Presidência da ABPol. O trabalho a frente de 
uma Associação como a nossa é voluntário e muitas vezes temos que fabricar tempo 
para isso, pois existe uma responsabilidade com a comunidade. Apesar de todas as difi-
culdades, ela é uma atividade prazerosa e que nos ajuda a crescer como pessoa. Ela nos 
faz conhecer melhor as pessoas, perceber as diferenças, as dificuldades e ver que muitos 
estão prontos para colaborar.

Durante esse período, a condução da ABPol foi compartilhada com os colegas e 
amigos da Diretoria que estão em São Carlos, a quem eu sou muito grata. Acho que 
fizemos bastante coisa, algumas mudanças estruturais que eram necessárias, passamos 
por dificuldades e sobrevivemos. Muita coisa ainda tem que ser feita e espero que a nova 

diretoria assuma com toda a disposição para firmar a Associação na sociedade científica e empresarial. A ABPol 
precisa ter um papel mais atuante politicamente, estar mais a frente nas definições da política para o setor de 
polímeros, participar nas discussões de interesse para o setor, estar mais presente junto aos órgãos financiadores 
e assim por diante. Esse papel eu não soube fazer e nem soube liderar outras pessoas para que o fizessem.

Por fim, em nome de toda a comunidade polimérica gostaria de agradecer a Edmea, que estará nos deixando 
brevemente, por toda a sua dedicação e trabalho na condução da Revista Polímeros. A sua dedicação, gentileza, 
atenção vão deixar saudades.

Raquel S. Mauler

e d i t o r i a l

Estamos entregando aos nossos leitores e pesquisadores, durante a realização do 10º Congresso Brasileiro 
da ABPol, a edição nº 3 de nossa revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia”, que mantendo a tradição contém 
12 artigos científicos. Reforçamos o convite, creio eu já anunciado pela Comissão Organizadora do Congresso, 
sobre o nosso interesse em receber trabalhos completos que foram apresentados no evento, para publicação em 
nossa revista.

Em nome do Comitê Editorial venho publicamente agradecer 2 pessoas que conosco estiveram dividindo 
seu tempo em prol do crescimento e do justo reconhecimento nacional e internacional de nossa Associação e 
de nossa revista. Obrigado Profª Drª Raquel Mauler pelos 4 anos à frente da presidência da ABPol e obrigado 
 Edmea Burini Kako, pelos incansáveis 16 anos secretariando as atividades relativas à nossa revista. Esperamos 
que nossa nova secretária  Caroline, durante a convivência para aprendizado junto a Edmea possa absorver um 
estilo que muito contribuiu para a manutenção, pontualidade e qualidade na divulgação de nossa revista.

Comitê Editorial


